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Passear pelas gôndolas de su-
permercados destinadas aos pro-
dutos de limpeza tem se tornado 
um convite à experimentação. 
Quando o consumidor para, por 
exemplo, diante das prateleiras 
que abrigam os detergentes para 
lavar roupas, as mais diferentes 
marcas e versões saltam aos olhos 
prometendo desde uma lavagem 
mais branca até limpeza mais pro-
funda e eficaz contra as manchas 
difíceis de serem removidas.

Justificado pelo aumento 
na demanda por quantidade de 
sabão em razão, principalmente, 
do maior poder aquisitivo dos 
brasileiros, o número crescen-
te de versões é também fruto 
de uma concorrência cada vez 
mais acirrada e movida pela 
diferenciação, uma vez que as 
necessidades básicas de lavagem 
se pressupõem atendidas.  

Segundo Maria Eugênia Sal-
danha, diretora executiva da 
Associação Brasileira das Indús-
trias de Produtos de Limpeza 
e Afins (Abipla), o poder de 
inovação da indústria, o lança-
mento de marcas próprias das 
redes de supermercados assim 
como a queda na informalidade 
também vêm contribuindo para 
o aquecimento do setor. “A 
categoria de detergentes para 
lavar roupas deve fechar 2010 
com crescimento de dois dígitos, 
algo que não acontecia há pelo 
menos sete anos”, conta. “Hoje 
o consumidor está mais disposto 
a testar inovações e se baseiam 
em atributos como design de 
embalagem, fragrância e, claro, 
preço para definirem seus pro-
dutos favoritos”, diz. 

De acordo com a executiva, 
todos esses fatores fizeram ainda 
com que os fabricantes passassem 
a aumentar suas exposições nas 
prateleiras dos supermercados e 
investissem mais em comunica-
ção para conquistar os consumi-
dores. “Sem contar a aposta cada 
vez mais evidente dos fabricantes 

Um mercado que borbulha
Fabricantes de detergentes para lavar roupas inovam buscando mudar hábito dos consumidores
Mariana Ditolvo

na versão líquida de suas marcas, 
algo que vem se consolidando 
como tendência atual e futura”, 
destaca Maria Eugênia.

Líquido x Pó
Ainda hegemônico no mer-

cado nacional, o sabão em pó 
deverá, de fato, começar a per-
der espaço na preferência do 
consumidor nos próximos anos. 
Se o mercado externo serve 
como referência, vale ressaltar 
que, nos Estados Unidos, por 
exemplo, o sabão líquido detém 
77% de participação no setor de 
detergentes para lavar roupas e 
com tendência de alta. Na Itália 
esse percentual é de 41%. Por 
aqui, o potencial de crescimento 
é gigantesco, tendo em vista que 
apenas 2% do volume comercia-
lizado são referentes ao líquido.

Com apelo mais sustentável e 
munidas de ativos concentrados 
de limpeza, as versões líquidas 
mais modernas dos detergentes 
ainda dependem, no entanto, 
de uma profunda mudança de 
hábito para deslanchar no País. A 
indústria, por sua vez, tem mos-
trado que não poupará esforços 
para fazer emplacar seus produ-

tos e já tem investido pesado em 
campanhas de instrução e lança-
mento dessa subcategoria. 

A Omo, por exemplo, marca 
líder do mercado com 50,8% de 
participação, segundo o Ibope 
Nielsen, anunciou recentemente 
o lançamento do Omo Líqui-
do Super Concentrado, para o 
qual programa investimentos 
na ordem de R$ 30 milhões em 
marketing durante o segundo se-
mestre do ano, cuja comunicação 
está a cargo da NeogamaBBH. 
De acordo com Regina Camargo, 
gerente de marketing da marca, 
a comunicação para o produto já 
teve sua primeira fase de apre-
sentação concluída, sendo que, 
na próxima semana, deverá ter 
início a segunda fase com foco 
na educação e transformação dos 
hábitos de consumo do brasileiro. 
“Precisamos mostrar as vanta-
gens da versão líquida contando 
que se trata de um produto mais 
sustentável, com menos água 
em sua composição, com maior 
poder de limpeza e 
mesmo rendimento 
da versão em pó”, 
conta a executiva.

A estratégia, 

segundo Regina, é 
começar conquistando 
os chamados “early adopters” 
para, então, atrair todos os 
tipos de consumidor. “Com o 
passar do tempo, a tendência 
é que as campanhas e ações de 
marketing migrem do pó para 
o líquido, mas, nesse primeiro 
momento, temos que tomar 
cuidado para preservar a marca 
mãe, hoje muito associada à 
primeira versão. Por isso con-
tinuaremos com nossa linha de 
comunicação enfatizando valo-
res sustentáveis e preservando 
a liberdade de experimentação 
das crianças, sempre acompa-
nhando o ritmo de aceitação do 
mercado”, explica Regina. 

Também focada na promo-
ção do Ariel Líquido, a Procter 
& Gamble – segunda companhia 
em market share com cerca 
de 11% de participação – tem 
procurado não deixar de lado 
a inovação em suas versões de 
sabão em pó justamente para 
preservar a liberdade de esco-
lha do público. Mesmo assim, a 
empresa admite que é irrever-
sível a aposta cada vez maior 

nesse segmento. A lógica 
de comunicação é a mes-
ma: educar para converter. 

“Nossa proposta é fazer com 
que o líquido comece a ser 
bem aceito sem que o foco 
de nossas preocupações 
nesse momento seja a 
fidelização pela marca 
Ariel”, comenta Silvia 
Andrade, gerente de 
marketing da P&G.

Por essa razão, a 
campanha criada pela 
F/Nazca S&S foi bus-
car na dupla Fernanda 

Montenegro e Fernanda 

Fernanda Montenegro e Fernanda Torres na campanha de Ariel Líquido, criada pela F/Nazca

Imagens da campanha da versão líquida de Omo: investimentos de R$ 30 milhões em marketing no segundo semestre

Veja mais sobre o 
segmento de sabão líquido

1. No browser do seu celular, acesse o       
site www.phdmobi.com

2. Faça o download 
do leitor de tags

3. Abra o aplicativo e 
use a câmera

4. Mire ou fotografe 
esta imagem

5. Assista ao vídeo

Torres a credibilidade 
e a irreverência ne-
cessárias para cativar 
os que estão do lado 
de cá da cadeia. Além 
dos filmes protago-

nizados por mãe e 
filha exibidos em 
grande quantidade 

nos canais de televi-
são, a estratégia de 
conversão passa ain-
da por um intenso 
trabalho da marca 
na internet através 
da página “Descubra 
Ariel” hospedada no 
Facebook. 

Segundo Silvia, o 
canal já conta com 
cerca de 26 mil pes-
soas cadastradas que 

interagem com a mar-
ca e foram solicitadas mais 

dez mil amostras do produto. 
Para atrair os consumidores 
– em especial os mais jovens, 
nesse caso – a empresa veicula 
uma série de episódios escritos 
por Fernanda Young que aborda, 
de maneira divertida, a rotina de 
lavar roupas.

O movimento de lançamen-
tos é seguido de perto, inclusive, 
pelas marcas que ainda apresen-
tam uma pequena participação 
nesse mercado. É esse o caso 
da BomBril, que, recentemente, 
reformulou toda a linha da ver-
são em pó de sua marca Tanto ao 
mesmo tempo em que se prepara 
para começar 2011 de maneira 
agressiva para conquistar os 
consumidores. 

“No próximo ano entrare-
mos com 12 itens de Tanto só 
na versão líquida. Acreditamos 
que esse possa ser um cami-
nho para crescer no mercado 
sempre apostando também em 
comunicação e ponto de venda”, 
coloca Marcos Scaldelai, diretor 
de marketing da BomBril. Para 
o executivo, o líquido e o pó 
deverão coexistir ainda por um 
bom tempo, já que o brasileiro 
gosta da sensação do pó, mas 
não há dúvidas de que a aposta 
no líquido é uma grande oportu-
nidade para educar e conquistar 
os novos consumidores.
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